Krotoszyn, 29.03.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak: DTECH/1/14/17
Części 6

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do diagnostyki, terapii i
opieki neonatologicznej, znak: DTECH/1/14/17

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dla części 6 zamówienia

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie działając na podstawie
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 6 zamówienia:
1.

Za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu w części nr 6 wybrano ofertę:

CORMED MD Kornelia Lisiewska
ul. Sienkiewicza 6b/32, 83‐000 Pruszcz Gdański
Cena brutto: 13 500,00 zł
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy
Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W w/w postępowaniu do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 9:00 dla części nr 6 zamówienia złożone
zostały następujące oferty, które poddano ocenie:
Wykonawca

Nr części
zamówienia

Cena brutto
[zł]

Okres
gwarancji
[miesiące]

CORMED MD Kornelia Lisiewska
ul. Sienkiewicza 6b/32, 83‐000
Pruszcz Gdański

6

13 500,00

36

NZ TECHNO Sp. z o.o.
ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa

6

14 580,00

60

Punkty w
kryterium
cena

Punkty w
kryterium
wydłużenie
okresu
gwarancji

SUMA
PUNKTÓW

60,00

0,00

60,00

Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów: brak – nie dotyczy.

Oferta odrzucona

Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak – nie dotyczy.
Unieważnienie postępowania: brak.

Dla części nr 2: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP Zamawiający może zawrzeć umowę w
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

